


XIII

  XXIII     وليد الخالدي   ....................... تمهيد: من نكبة 1948 إلى صفعة القرن  

 الباب األول
 بريطانيا تقترح التقسيم وتتراجع عنه

1 ..................      وأميركا تتبناه )1937 - 1947/1946(  
1 -     اللجنة الملكية البريطانية تقترح التقسيم )1937( والحكومة

3   .........................................      البريطانية تتراجع عنه )1939/1938(  

بريطانيا تقمع الثورة وتتراجع عن التقسيم  ................................................................   6
11   .................................................................................. مؤتمر لندن والكتاب األبيض  

2 -     تشرشل يبعث مشروع التقسيم ويميته خالل الحرب العالمية
     الثانية )1939 - 1945(  .........................................................   15

تشرشل والكتاب األبيض لسنة 1939  .....................................................................   17

3 -     ترومان يضغط على الحكومة البريطانية العمالية سنة 1945 لفتح 
23   .................      باب الهجرة الجماعية اليهودية إلى فلسطين بعيد نهاية الحرب  

ماذا لو بقي روزفلت حيًا إلى ما بعد الحرب؟  ...........................................................   26
ترومان يدخل الحلبة  ...............................................................................................   28

4 -     ترومان يقترح التقسيم وبريطانيا تحيل القضية على هيئة األمم 
35   ................................................................      المتحدة )1947(  

اإلرهاب اليهودي في فلسطين  .................................................................................   37
فشل أتلي وبيفن في إيجاد أرضية مشتركة مع الواليات المتحدة  ...............................   38
فشل مؤتمر لندن  .....................................................................................................   42



 XIV

5 -     الجمعية العامة لألمم المتحدة ترسل لجنة للتحقيق واللجنة توصي 
     بالتقسيم بضغط أميركي  ..........................................................   49

52   ..................................................................................................... أنشاص وبلودان  
هيئة األمم المتحدة تنظر في طلب بريطانيا إحالة القضية عليها وتؤلف

55   ...................................................   )UNSCOP( لجنة تحقيق خاصة بفلسطين  

61   ................. 6 -     الجمعية العامة لألمم المتحدة توصي بالتقسيم بضغط أميركي  
62   ................................................ تقرير لجنة التحقيق ُيْعَرض على هيئة األمم المتحدة  

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في عاليه، 7 - 15 تشرين األول/
  أكتوبر 1947  ..................................................................................................   66
67   ............................... اللجنة السياسية في نيويورك تصّوت على تقارير اللجان الفرعية  
71   .......................... الجمعية العامة لألمم المتحدة تقّر توصية اللجنة السياسية بالتقسيم  

7 -     أميركا تتراجع عن التقسيم بعد اندالع القتال وتطالب بالوصاية

77   ......................................      الدولية على فلسطين، آذار/مارس 1948  

77   ........................................................................................... التدابير العربية المضادة  
79   ................................................................................................... التدابير الصهيونية  
80   .............................................................................. اندالع القتال عقب قرار التقسيم  
أحداث خطرة في العراق وشرق األردن  ...................................................................   82
معارك المواصالت تصل إلى الذروة خالل آذار/مارس  ...........................................   84
85   ........................................ واشنطن تعيد النظر في التقسيم وتطالب بالوصاية الدولية  

8 -     القوات الصهيونية تبدأ بتنفيذ »الخطة دالت« الحتالل البالد بمباركة
89   .................................      ترومان خالل أشهر االنتداب البريطاني األخيرة  

الخطة »د« )دالت(  ...................................................................................................   90
93   ........................................................ سقوط القسطل واستشهاد عبد القادر الحسيني  



XV

96   ............................................................................................................... دير ياسين  
98   ....................................................................................................... مشمار هعيمك  

9 -     المدن الفلسطينية تسقط تباعًا: طبرية، حيفا، يافا، القدس الغربية
     قبيل نهاية االنتداب في 15 أيار/مايو 1948  ...................................   101

طبرية  ....................................................................................................................   101
103   ..................................................................................................................... حيفا  
109   ....................................................................................................................... يافا  

10 -     القدس الشرقية تستغيث والدول العربية تقرر التدخل العسكري
          بعد نهاية االنتداب  ............................................................   115
القدس  ..................................................................................................................   118

11 -     بن ـ غوريون يعلن قيام إسرائيل عشية نهاية االنتداب وترومان يعترف
123   .........................................           بالدولة اليهودية بعد 11 دقيقة من إعالن قيامها  

133   .................................................................... مصادر الباب األول  
135     ...................................................................................................... الفصل األول    
136     ...................................................................................................... الفصل الثاني    
138     ..................................................................................................... الفصل الثالث    
140     ...................................................................................................... الفصل الرابع    
141     .................................................................................................. الفصل الخامس    
143     .................................................................................................. الفصل السادس    
146   ....................................................................................................... الفصل السابع  
الفصل الثامن  ........................................................................................................   149
الفصل التاسع  .......................................................................................................   150
الفصل العاشر  .......................................................................................................   152



 XVI

153   ............................................................................................. الفصل الحادي عشر  
ملحق صور الباب األول  ........................................................   156–157

 الباب الثاني
 حرب النكبة أولى الحروب النظامية

     اإلسرائيلية - العربية )1948 - 1949(  ................   157

12 -     دنيا األساطير ودنيا الواقع: الرواية العربية والرواية اإلسرائيلية لمسار 
159   .......................................................................       الحرب  

بعض خصائص الوضع اليهودي في فلسطين سنة 1948  .......................................   164
168   ........................................................................................ نظرة إلى الطرف العربي  

171   ................................... 13 -     العالقات بين الدول العربية عشية الحرب  
172   ....................................................................................... موقف عّمان من التقسيم  
176   .................................................................................... موقف بريطانيا من الحرب  

181   ........................................ 14 - ميزان القوى وتشكيالت قوات الطرفين  
181   ................................................................................................... القوات المصرية  
183   ..................................................................................................... القوات العراقية  
القوات السورية  .....................................................................................................   184
185   ..................................................................................................... القوات اللبنانية  
185   ................................................................................................ قوات شرق األردن  
188   ......................................................................... تشكيل الحرب للقوات الصهيونية  

15 -     مرحلة القتال األولى وإنقاذ القدس الشرقية )15 أيار/مايو
193   ........................................           1948 - 11 حزيران/يونيو 1948(  

القيادة العامة وخطة العمليات الحربية  ....................................................................   193
198   .................................. التطورات في ساحة القتال خالل األسبوع األول من الحرب  



XVII

202   .................................................................................................. التطورات الدولية  
203   ............................................... سير القتال بعد األسبوع األول ولغاية الهدنة األولى  

16 -     مرحلة الهدنة الموقتة األولى )11 حزيران/يونيو 1948 - 8 تموز/
211   ................................................................           يوليو 1948(  

215   .............................................................................................. داخل معسكر العدو  
221   ..................................................................................................... داخل معسكرنا  

17 -     مرحلة القتال الثانية وسقوط اللد والرملة )8 تموز/يوليو 
          1948 - 18 تموز/يوليو 1948(  ...........................................   227

229   ..................................................................................................... الجبهة الشمالية  
الجبهة الوسطى  .....................................................................................................   233
237   ..................................................................................................... الجبهة الجنوبية  

 مرحلة الهدنة الموقتة الثانية وبدء انهيار الجبهة المصرية مع جمود سائر    - 18
241   ........ الجبهات )18 تموز/يوليو 1948 - 5 كانون الثاني/يناير 1949(     
241   .............................................................................................. أحداث تموز/يوليو  
244   ........................................................................................... أحداث آب/أغسطس  
أحداث أيلول/سبتمبر  ...........................................................................................   246
أحداث تشرين األول/أكتوبر  .................................................................................   250

19 -     القوات اإلسرائيلية تحتل الناصرة والجليل وتخترق الجبهة
          المصرية فارضة واقعًا جديدًا  .................................................   257

257   ................................................................................ أحداث تشرين الثاني/نوفمبر  
260   ................................................................................ أحداث كانون األول/ديسمبر  

20 -     مرحلة مفاوضات الهدنة الدائمة بين إسرائيل وكل من مصر واألردن
269   ..           وسورية ولبنان )5 كانون الثاني/يناير 1949 - 20 تموز/يوليو 1949(  



 XVIII

270   ....................................................................... المفاوضات اإلسرائيلية - المصرية  
272   ......................................................................... المفاوضات اإلسرائيلية - اللبنانية  
المفاوضات اإلسرائيلية - األردنية  .........................................................................   273
282   ........................................................................ المفاوضات اإلسرائيلية - السورية  

287   .................................................................... مصادر الباب الثاني  
الفصل الثاني عشر  .................................................................................................   289
289   ............................................................................................... الفصل الثالث عشر  
290   ................................................................................................ الفصل الرابع عشر  
291   ............................................................................................ الفصل الخامس عشر  
293   ............................................................................................ الفصل السادس عشر  
294   ............................................................................................... الفصل السابع عشر  
295   ................................................................................................ الفصل الثامن عشر  
297   ............................................................................................... الفصل التاسع عشر  
298   ................................................................................................... الفصل العشرون  

ملحق صور الباب الثاني  .......................................................   300–301

فهارس  ................................................................................   301
فهرست األعالم  ...................................................................................................   303
311   .................................................................................................. فهرست األماكن  
فهرست عام  .........................................................................................................   325



XIX

5   ..................................  1937 ،)Peel/مشروع التقسيم بحسب اللجنة الملكية )بيل –
– مشروع التقسيم األول بحسب اللجنة الملكية الفنية، 1938  ...................................   8
10   ................................. – مشروع التقسيم الثاني بحسب اللجنة الملكية الفنية، 1938  
20   ............................................ – مشروع الحكومة البريطانية لتقسيم فلسطين، 1944  

– مشروع الدولة االتحادية )فيديرالية( الذي أوصى به الخبراء البريطانيون
41   ................................  واألميركيون وعرف بمشروع »موريسون – غرادي«، 1946  

– مشروع الوكالة اليهودية، أي القيادة الصهيونية، سنة 1946 لتقسيم فلسطين
44   ...............  إلى دولة يهودية ودولة عربية، مع بقاء القدس تحت االنتداب البريطاني  

– مشروع التقسيم الذي أوصت به أكثرية أعضاء لجنة التحقيق
57   ....................................................  الدولية )UNSCOP(، أيلول/سبتمبر 1947  

– مشروع التقسيم الذي أوصت به أقلية أعضاء لجنة التحقيق
60   ..........................................................................   1947 ،)UNSCOP( الدولية 

– ملكية األرض بالنسبة المئوية لكل من العرب واليهود في كل قضاء
 من أقضية فلسطين الستة عشر، 1945  .................................................................   68

– مشروع تقسيم فلسطين وفق توصية الجمعية العامة لألمم المتحدة،
72   ......................................................  الصادرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947  

– توزيع الكثافة السكانية اليهودية والعربية مع النسب المئوية لكل من
74   ..............................  الطرفين، في كل قضاء من أقضية فلسطين الستة عشر، 1945  

– مراكز تموضع األلوية الصهيونية العشرة بالنسبة إلى خريطة التقسيم
 عشية 15 أيار/مايو 1948  ..................................................................................   92
104   ................................ – سقوط حيفا في يد الهاغاناه بالتواطؤ مع الجيش البريطاني  

– العمليات العسكرية الصهيونية خارج مناطق الدولة اليهودية المقترحة



 XX

110   ........................  من ِقبل األمم المتحدة، 1 نيسان/أبريل – 15 أيار/مايو 1948  
195   ................. – خطة 10 أيار/مايو 1948 للتحركات في فلسطين، والخطة المعدلة  
199   ........................ – هجوم الجيش السوري على سمخ، 18 – 23 أيار/مايو 1948  

– الهجوم اإلسرائيلي على جنين والهجوم العراقي المضاد، 28 أيار/
204   ...................................................................  مايو لغاية 4 حزيران/يونيو 1948  
– الهجوم اإلسرائيلي األول على اللطرون، 25 أيار/مايو 1948  ..........................   207
– الوضع الميداني عند بدء الهدنة األولى )11 حزيران/يونيو 1948(  ..................   212

– مشروع الوسيط الدولي الكونت برنادوت لتقسيم فلسطين، 27 حزيران/
224   .............................................................  يونيو 1948، الذي اغتاله اليهود بسببه  

– عملية داني الحتالل اللد والرملة واقتحام اللطرون، 9 – 19 تموز/
235   ....................................................................................................  يوليو 1948  
242   ....................... – الوضع الميداني عند بدء الهدنة الثانية )18 تموز/يوليو 1948(  
252   ........... – عملية يوآف، 15 – 22 تشرين األول/أكتوبر 1948، إلنهاء عزل النقب  
255   ...... – عملية حيرام، 29 – 31 تشرين األول/أكتوبر 1948، ضد قوات القاوقجي  

– عملية حوريف )»عاين«(، 22 كانون األول/ديسمبر 1948 –
 8 كانون الثاني/يناير 1949  .............................................................................   264

– الخطوط األمامية خالل حصار الفالوجة )تشرين األول/أكتوبر 1948 –
 شباط/فبراير 1949(  .......................................................................................   266

– مناطق من أخصب أراضي فلسطين تخلى عنها األردن بال قتال، 
 للحصول على موافقة إسرائيل على انطباق الهدنة على

277   ......................................  الجبهة العراقية بعد انسحاب الجيش العراقي منها سرًا  
279   ....................... – عملية عوفدا للوصول إلى خليج العقبة، 10 آذار/مارس 1949  

– الوضع العام كما كان عند توقيع اتفاق الهدنة اإلسرائيلية – األردنية
281   ...................................................................................  في نيسان/أبريل 1949  
285   ................................................ – التطهير العرقي اإلسرائيلي من األرياف والمدن  


